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 هـ1441 -:التاريـخ

 م02/2020 /13-:الموافـق                     

 (2020/ 15)  -الرقم:

 (......... 2.......)  -املرفقات:

 دونخ كهسطٍُ
 وصاسح األوهبف وانشئىٌ انذَُُخ

 انًبنُخاإلداسح انؼبيخ نهشئىٌ 

 دائـشح انًشزشَــبد

 

 (2020/ 15ػشض سؼش سهى )
 لزوم اإلدارة العامة للعمل النسائي.-توريد احتواجات املشروع الدعوي )حنو العفاف( اخلاص :

رشؿت وصاسح األوهبف وانشئىٌ انذَُُخ كٍ ششاء انًىاد انًجُُخ كٍ هبئًخ األسؼبس ثبسزوذاو ػشوض 

 -أسؼبس وثبنظشف انًخزىو حست انششوط وانًىاصلبد انزبنُخ: 
 

 -شـــشوط انزـىسَــذ: -أوالً:
يب سؿت انًىسد كيٍ َهزضو انًىسد ثزىسَذ انكًُبد انًطهىثخ ثحست انًىاصلبد انىاسدح كٍ هبئًخ األسؼبس وإرا   -1

 إضبكخ أَخ ثذائم ًَكُه إضبكزهب كٍ كزبة يُه َشكن يغ هزا انؼشض.

األسيؼبس انًذوَيخ كيٍ هيزا انؼيشض وانًحيذدح ييٍ هجيم انًيىسد شيبيهخ ئًُيغ ان يشائت وأئيىس انُويم وانزحًُيم  -2

 وكبكخ انًصبسَق انًُلوخ يٍ انًىسد حزً رسهًُهب نهىصاسح ورؼزجش انزضايب ػهُه وال َحن نه انشئىع ػُهب. 

 ركهُق أكثش يٍ يىسد ثبنزىسَذ.، وكبَذ ػذح ثُىد هبثهخ نهزجضئخ إرا نهىصاسح انحن كٍ رجضئخ هزا انؼشض -3

 انىصاسح ؿُش يهضيخ ثأهم األسؼبس)دوٌ إثذاء األسجبة(. -4

َجت أٌ َشًم انسؼش انًوذو ثبنؼشض سسىو وئًُغ أَىاع انشسيىو األريشي وان يشائت ثًيب كيٍ رنيي ان يشَجخ  -5

انكًُيبد ربنصيبً ويصيبسَق انُويم ثأَىاػيه، وانزحًُيم وانزُضَيم وَكيىٌ رسيهُى انً بكخ انسيبسَخ وهيذ رويذَى انؼيشض 

 ئًُغ انًصبسَق وانشسىو.

 َهزضو انًىسد ثزوذَى شهبدح رهى طشف يٍ ضشَجخ انذرم وضشَجخ انوًُخ انً بكخ سبسَخ انًلؼىل.   -6

َهزييضو انًييىسد ثزوييذَى شييهبدح اسييزوطبع ضييشَجٍ سييبسَخ انًلؼييىل يييٍ ضييشَجخ انييذرم إرا صادد انوًُييخ اإلئًبنُييخ  -7

 سىٌ دوالس أيشَكٍ.ثالثًبئخ ورً $(350نهلبرىسح ػٍ يجهؾ)

 .هجُخ انششاءطوى انزٌ رحًهه انلبرىسح َزى صشف انًجهؾ انًسزحن نهًىسد ثشُي ثُلس االس -8

 يٍ اسزالو طهجُخ انششاء.  (ىساً ــــك)َهزضو انًىسد ثبنزىسَذ كٍ كزشح أهصبهب  -9

وتفتح  م،17/02/2020 ق:ــاملواف ،نثنناال يوم} 12 {ةــــالساعآخر موعد لتسلوم عرض السعـر -10

 املظاريف قي نفس الووم والساعة وحبضور أصحاب العروض أو مندوبوهم.

 

 .شهىس يٍ ربسَخ انزشسُخ 3 -يذح سشَبٌ انؼشض:       وصاسح األوهبف وانشئىٌ انذَُُخ-يكبٌ انزىسَذ: 
 

 يؼزًذ ويخزىو(.)َهزضو انًىسد ثخزى ورىثُن كبكخ أوسام هزا انؼشض وال َهزلذ إنً انؼشض انـُش يالحظخ هبيخ:-*

              

 انخزـى وانزىهُـغ               
.................................. 
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 هـ1441 -:التاريـخ

 م02/2020 /13-:الموافـق                     

 (2020/ 15)  -الرقم:

 (......... 2.......)  -املرفقات:

 دونخ كهسطٍُ
 وصاسح األوهبف وانشئىٌ انذَُُخ

 انًبنُخاإلداسح انؼبيخ نهشئىٌ 

 دائـشح انًشزشَــبد

 (51/2020ػشض سؼش)
 ......................................سهى انًشزـم:.. اسى انًىسد:........................................

 ............................:أو انجىال سهى انزهلىٌ انؼُىاٌ:.............................................
********************************************************************************************************************************* 

 شبيهخ ان شَجخ (  ثبنشُكم) هبئًخ األسؼبس -ثبَُبً:

 انكًُخ انىحذح انصـــــــــــــُق و
 انـسؼـشاإلئـًـبنـٍ نـىحـذحا سـؼـش

 شُكم أؽ شُكم أؽ

1 
 كحمي ألوان(لون واحد سادة)عدة شالة 

 +أسود+بني+بيج.
     100 عدد

     200 عدد معاصم يد حريمي ألوان داكنة. 2

     400 عدد ألكترونيةخواتم تسبيح  3

     200 عدد سجادات صالة صغيرة)جيب لها بيت( 4

     100 عدد جوارب سوداء شرعية حريمي 5

* 
 يالحظخ//

 .يٍ كم صُقإح بس ػُُُخ َشئً -1

 .0595118101نهزىاصم واالسزلسبس سهى ئىال  -2
    

    انًجهؾ اإلئًــبنــٍ *

 

 )................................( -إئًبنٍ انًجهؾ ثبألسهبو: -

 إئًبنٍ انًجهؾ ثبنحشوف:..................................................................................................... -

..أَُيـٍ أطهؼيـذ ػهيـً كبكيـخ وثبئيـن هيزا أهـش أَيـب انًـىسد:............................................................................-

 .شـشوط وانًىاصلـبد انىاسدح كُـهانؼشض واألسؼـبس انًوذيـخ يُـٍ شبيهـخ كبكـخ ان

 

 

                                                                                                                        وانزىهُـغانخزـى                                                                                                                               

                                                                                                           .................... 


